








  PATVIRTINTA 

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-122 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ 

PASLAUGŲ KAINOS  

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur, be PVM 

1. Perdegusios apšvietimo lempos DRL 250 W pakeitimas  vnt. 43,53 

2. Perdegusios apšvietimo lempos DRL 125 W pakeitimas  vnt. 42,31 

3. 
Perdegusios apšvietimo lempos Na 70-75 W 

pakeitimas 
 vnt. 45,23 

4. Perdegusios apšvietimo lempos Na 100 W pakeitimas  vnt. 45,48 

5. Perdegusios apšvietimo lempos Na 150 W pakeitimas  vnt. 46,05 

6. Perdegusios apšvietimo lempos Na 400 W pakeitimas  vnt. 44,81 

7. 
Perdegusios apšvietimo lempos metalo halogeno 150 W 

pakeitimas 
 vnt. 46,05 

8. 
Perdegusios apšvietimo lempos metalo halogeno 70 W 

pakeitimas 
 vnt. 41,83 

9. 

Cinkuotos atramos 8 m su gembe ir šviestuvu 

pastatymas be techninio darbo projekto ir topografinės 

nuotraukos sudarymo 

 vnt. 705,33 

10. Cinkuotų atramų iki 8 m išmontavimas  vnt. 267,03 

11. 
Gelžbetoninės atramos iki 8 m pastatymas be techninio 

darbo projekto ir topografinės nuotraukos sudarymo 
 vnt. 442,87 

12. Gelžbetoninės atramos išmontavimas  vnt. 226,36 

13. Šviestuvo ŽKU-21 su Na 70 W lempa įrengimas vnt. 106,52 

14. Šviestuvo ŽKU-21 su Na 70 W lempa pakeitimas  vnt. 93,17 

15. Šviestuvo ŽKU-21 su Na 100 W lempa  įrengimas  vnt. 109,35 

16. Šviestuvo ŽKU-21 su Na 100W lempa pakeitimas  vnt. 96,48 

17. Šviestuvo ŽKU-21 su Na 150 W lempa įrengimas  vnt. 140,30 

18. Šviestuvo ŽKU-21 su Na 150 W lempa pakeitimas  vnt. 124,12 

19. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 30 W ant atramos 

įrengimas 
 vnt. 138,97 

20. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 30 W ant atramos 

pakeitimas 
 vnt. 125,62 

21. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 50 W ant atramos 

įrengimas 
 vnt. 130,06 

22. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 50 W ant atramos 

pakeitimas 
 vnt. 116,71 

23. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 100 W ant atramos 

įrengimas 
 vnt. 178,47 

24. 
Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 100 W ant atramos 

pakeitimas 
 vnt. 159,45 

25. Šviestuvo išmontavimas nuo atramos  vnt. 44,24 

26. 
Prožektoriaus LED 200W ant bažnyčios fasado 

įrengimas 
 vnt. 148,58 

27. Šviestuvo ŽKU-21 remontas  vnt. 67,67 



28. Naujų šviestuvų LED ar ŽKU-21 paruošimas montuoti    vnt. 32,59 

29. 
Apšvietimo metalinės atramos 5–8 m paviršiaus 

dažymas 
 m² 57,90 

30. 
Šviestuvo LED ar ŽKU-21 perjungimas, keičiant 

laidus 
 vnt. 47,38 

31. 
Apšvietimo kabelio atkasimas 5 m ilgio tranšėjoje be 

techninio darbo projekto 
5 m 66,86 

32. 
Tranšėjos 5 m ilgio užkasimas su dangos atstatymu ar 

aplinkos sutvarkymu  
5 m 51,30 

33. 

Keturgyslio aliuminio kabelio iki 16 mm² remontas 

tranšėjoje, sumontuojant 2 jungiamąsias movas ir 

dedant kabelio intarpą, kai intarpo ilgis iki 3 m, darbai 

be techninio darbo projekto 

 vnt. 136,18 

34. 

Keturgyslio aliuminio kabelio iki 16 mm² 1 m ilgio 

papildomo intarpo (pridedama prie kainos 33.) darbai 

be techninio darbo projekto 

1 m 1,81 

35. 
Aliuminio kabelio 1 m (5 x 16 mm²) paklojimas 

paruoštoje tranšėjoje be techninio darbo projekto 
1 m 25,83 

36. 
Varinio kabelio (5 x 6 mm²) paklojimas paruoštoje 

tranšėjoje be techninio darbo projekto 
1 m 36,37 

37. 
Varinio kabelio (3 x 6 mm²) paklojimas paruoštoje 

tranšėjoje be techninio darbo projekto 
1 m 30,75 

38. 

Apšvietimo 1F OL 100 m pakeitimas oro kabeliu 

AMKA  

1 x 16 + 25 

100 m 261,46 

39. 

Apšvietimo 3F OL 100 m pakeitimas oro kabeliu 

AMKA  

3 x 16 + 25 

100 m 325,32 

40. Oro kabelio AMKA 1 x 16 + 25 sumontavimas 100 m 228,24 

41. Oro kabelio AMKA 3 x 16 + 25 sumontavimas 100 m 292,10 

42. Laido Al iki 16 mm
2
 sumontavimas oro linijoje 100 m 166,92 

43. 
Metalinių paviršių dažymas (jėgos skydų, valdymo 

skydų, skirstymo spintų) 
m² 39,83 

44. Apšvietimo valdymo skydų įrengimas  vnt. 341,44 

45. Apšvietimo valdymo skydų remontas  vnt. 96,37 

46. Skirstymo skydų sumontavimas   vnt. 229,52 

47. Kabelio uždengimas prie atramos  vnt. 94,82 

48. Gedimo nustatymas apšvietimo tinkle  vnt. 33,17 

49. Oro linijų aliuminiais laidais remontas 
1 m /  

1 laido 
39,87 

50. 

Šventinių renginių elektrifikavimas, naudojant 

autokeltuvą  

1 valandą 

 vnt. 53,62 

51. 
Šventinių renginių elektrifikavimas be autokeltuvo 1 

valandą 
 vnt. 43,51 

52. 1F automatinių jungiklių pakeitimas  vnt. 35,18 

53. 3F automatinių jungiklių pakeitimas  vnt. 40,49 

54. Kontaktorių (magnetinių paleidiklių) pakeitimas  vnt. 47,08 

55. Fotorelių pakeitimas  vnt. 56,86 



56. Laiko relių pakeitimas vnt. 36,16 

57. 
Astronominių laiko relių (laikrodžių) įrengimas ar 

pakeitimas 
 vnt. 101,15 

58. 
Astronominių II kontaktų laiko relių įrengimas ar 

pakeitimas 
 vnt. 127,62 

59. 
Vienkartinis apšvietimo įrenginių įjungimas 

(išjungimas) arba laiko relių parametrų perderinimas  
 vnt. 21,44 

60. 
Įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko relių 

parametrų perderinimas apšvietimo sezonui 
 vnt. 5,63 

61. Medžio šakų genėjimas (iki 8 šakų) ir jų išvežimas  vnt. 94,43 

62. Medžio šakų genėjimas (iki 8 šakų) jų neišvežant vnt. 61,26 

63. 
Medžio nupjovimas (iki 50 cm storio ir 6 m aukščio), 

sutvarkant darbo vietą 
vnt. 287,37 

64. 
Medžio nupjovimas (iki 50 cm storio ir 16 m aukščio) 

be darbo vietos sutvarkymo 
vnt. 216,66 

65. Vieno įžeminimo kontūro įrengimas  vnt. 103,78 

66. 
Apšvietimo linijų ir valdymo skydų profilaktinė 

priežiūra   
1 skydui/mėn. 4,26 

67. Elektros skaitiklių rodmenų nurašymas 
1 skydui/ 

mėn. 
2,68 

68. 
Atsiskaitymas už sunaudotą elektros energiją ir 

elektros energijos persiuntimo paslaugas 

1 skydui/ 

mėn. 
0,53 

69. 
Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 10 km į vieną pusę darbo dienomis 
1 kartas 29,69 

70.  
Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 20 km į vieną pusę darbo dienomis 
1 kartas 35,49 

71. 
Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 30 km į vieną pusę darbo dienomis 
1 kartas 41,29 

72. 
Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 40 km į vieną pusę darbo dienomis 
1 kartas 47,09 

73. 
Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 50 km į vieną pusę darbo dienomis 
1 kartas 52,89 

74. Vandentiekio žarnelės pakeitimas darbo dienomis vnt. 21,92 

75. Vandens čiaupų pakeitimas darbo dienomis vnt. 24,83 

76. Maišytuvų pakeitimas darbo dienomis vnt. 33,55 

77. 
Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas 

darbo dienomis 
m 23,87 

78. 
Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas 

darbo dienomis 
vnt. 40,01 

79. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 10 km į vieną pusę darbo dienomis po 

darbo valandų 

1 kartas 41,63 

80. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 20 km į vieną pusę darbo dienomis po 

darbo valandų 

1 kartas 47,43 

81. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 30 km į vieną pusę darbo dienomis po 

darbo valandų 

1 kartas 53,23 

82. 
Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 40 km į vieną pusę darbo dienomis po 
1 kartas 59,03 



darbo valandų 

83. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 50 km į vieną pusę darbo dienomis po 

darbo valandų 

1 kartas 64,83 

84. 
Vandentiekio žarnelės pakeitimas darbo dienomis po 

darbo valandų 
vnt. 26,78 

85. 
Vandens čiaupų pakeitimas darbo dienomis po darbo 

valandų 
vnt. 31,14 

86. 
Maišytuvų pakeitimas darbo dienomis po darbo 

valandų 
vnt. 44,22 

87. 
Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas 

darbo dienomis po darbo valandų 
m 29,72 

88. 
Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas 

darbo dienomis po darbo valandų 
vnt. 53,93 

89. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 10 km į vieną pusę poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 

1 kartas 53,58 

90. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 20 km į vieną pusę poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 

1 kartas 59,38 

91. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 30 km į vieną pusę poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 

1 kartas 65,18 

92. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 40 km į vieną pusę poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 

1 kartas 70,98 

93. 

Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki 

objekto yra iki 50 km į vieną pusę poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 

1 kartas 76,78 

94. 
Vandentiekio žarnelės pakeitimas poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 
1 kartas 31,66 

95. 
Vandens čiaupų pakeitimas poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 
vnt. 37,46 

96. 
Maišytuvų pakeitimas poilsio ar švenčių dienomis arba 

nakties metu 
vnt. 54,89 

97. 
Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas 

poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu 
vnt. 35,56 

98. 

Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas 

poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu 

 

vnt. 67,86 

99. 

Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto buitinio 

vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN15 

(skaitiklio kaina įskaičiuota) darbo dienomis 

vnt. 39,61 

100. 

Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto buitinio 

vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN20 

(skaitiklio kaina įskaičiuota) darbo dienomis  

vnt. 42,77 

101. 

Abonento / vartotojo prašymu atliekamas vandens 

apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl 

neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN15 darbo 

dienomis 

vnt. 33,94 

102. Abonento / vartotojo prašymu atliekamas vandens vnt. 34,94 



apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl 

neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN20 darbo 

dienomis 

103. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 darbo dienomis vnt. 25,88 

104. Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 darbo dienomis vnt. 28,06 

105. 
Skaitiklio montavimo vietos paruošimas darbo 

dienomis 
vnt. 8,16 

106. 
Papildomo vandens apskaitos prietaiso įrengimas 

darbo dienomis 
vnt. 26,47 

107. 
Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 darbo dienomis 

po darbo valandų 
vnt. 32,21 

108. 
Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 darbo dienomis 

po darbo valandų 
vnt. 35,47 

109. 
Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 pakeitimas 

poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu 
vnt. 38,53 

110. 
Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 poilsio ar švenčių 

dienomis arba nakties metu 
vnt. 42,89 

111. 
Įstaigos darbuotojo nuvykimas į objektą darbų kainai 

įvertinti darbo dienomis 
1 kartas 24,59 

112. Sąmatos pasiūlymo parengimas darbo dienomis vnt. 15,59 

113.  Vandentiekio  įvado avarinis remontas darbo dienomis vnt. 238,81 

114.  
Vandentiekio  įvado avarinis remontas darbo dienomis 

po darbo valandų 
vnt. 332,67 

115. 
Vandentiekio  įvado avarinis remontas poilsio ar 

švenčių dienomis arba nakties metu 
vnt. 406,53 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


